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Poręba Wielka 6. 05. 202lr.

Dyrekcja Gorczańskiego Parku'iT"ffi:""::;;"rrół Edukacji i Udostępniania Parku

serdecznie zapraszają do udziału w warsŻatach edukacyjnych pt. 
''PozNAJEMY 

TAJBMNICE

xwlłtÓw'', które odbędą się 22 maja 2021 r. (sobota) w ośrodku Edukacyjnym GPN,

Poręba Wielka 4.

Zaproszenie kierujemy do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz osób

zainteręsowanych tematem. W programie krótkie wykłady, warsztaty kameralne oraz atrakcyjne

zajęciaterenowe w parku dworskim.

o Udział w warsztatach należy zgłosić pisemnie _ pocztą elektroniczną, pisząc na adres:

gpnlO,gorcepn.pl, lub faxem (nr fax. 18 33 I7 207) - w terminie do 18 maja202l r.

o W zgłoszeniu naleĘ podać: imię i nazwisko uczestnika' nazryę szkoły/insĘtucji'

dane kontaktowe (telefon, e-mail).

a

Warsztaty poprowadzi dr Maciej Kozak - botanik i mykolog, absolwent i wieloletni pracownik

Instytutu Botaniki UJ, który od lat wspÓłpracuje z wieloma instytucjami zajmującymi się ochroną

przyrody. od2014 roku jest członkiem Rady Naukowej Gorczańskiego Parku Narodowego. Jego

główne zainteręsowania naukowę dotyczą rozlnięszczęnta rzadkich i zagroŻotych roŚlin

naczyniowych oruz grzybów wielkoowocnikowych w Polsce, atakze zmianzachodzących w szacie

roślinnej polskich Karpat.

s f zł



..Pozttł.lr rrły tłlr rrłxtcn xwtłtÓw'' _ pnocnłrrł włRszlłtÓw :

8.30-9.00: Kawa na dobry początek dnia oraz sprawy organizacyjne.

9.00-9.45: ,,Kolor lrwiatów to nie wsrystko, cryli na co patrzeć, abY rozpoznać roŚlinę''.

Wykład wprowadzający (podstawowa terminologia botaniczna; cechy wuŻne przy identyfikacji gatunków ze

szczególnym uwzględnieniem budowy kwiatów i kwiatostanów; sposoby rozmnażania się roślin,

przysto sowania do różnych sposobów zapylania).

10.00-10.45: ,,Tak różne, a jednak podobne _ charakterysĘka wybranych rodzin roŚlin

kwiatowych."

Warsztaty kameralne z wykorzystaniem żrywych i suszonych okazów roślin, a takŻę mikroskopów

stereoskopowych i lup ręcznych (podstawowe staĘstyki doĘczące flory Polski powtarzĄące się schematy

budowy; demonstracja wybranej literatury - w tym kluczy do oznaczania roślin).

11.00-14.00: ,rRozpoznawanie roślin w ich środowisku.''

Zajęcia tęrenowe na ścieżce edukacyjnej ,,Park dworski hrabiów Wodzickich - Góra Chabówka''

(demonstracja napotkanych w terenie roślin; cechy kluczowe przy idenĘfikacji, gatunki podobne'

ciekawostki dotyczące ekologii' walorów uĄltkowych i in.).

14.00 - Podsumowanie - wręcz€nie Uczestnikom zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.

INromrłcJE oRGANIZACYJNE :

o Każdy uczestnik otrzymamateńały warsztatowe otazzaswiadczenie o udziale

w szkoleniu. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest udział w całoŚci warsztatów.

o Uczestnicy warsztatów winni uiścić opłatę w wysokości20 zł brutto. Wpłaty na|eĘ

dokonać w dniu warsztatów w kasie GPN - w ośrodku Edukacyjnym.

o Na zajęcia terenowe prosimy przygotować się jak na wycieczkę w góry - konieczne

obuwie turystyczne.

o W przypadku niekorzystnej pogody organizator zastrzegamożliwość wprowadzenia

zmian w programie warsŹatów.

o W czasie warsztatów stosujemy się do obowipujących przepisów sanitarnych.
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